Novateiten , 16 december 2019
___________________________________________________________________________

Beste Novaleden,
Een vereniging die leeft. Dat is één van de doelstellingen uit ons beleidsplan. En leven doen
we! Het symposium ‘Vaccineren onze zorg’ en de EWPM reis naar Dresden hebben het
NOVA-vuurtje aangewakkerd en het old girls network geactiveerd. Positieve geluiden alom.
Het is niet alleen nuttig maar ook leuk om samen op te trekken. Een club waar je graag bij
wil horen: ook dat is één van onze doelen.
Er zijn ook zure geluiden: een vereniging voor vrouwelijke apothekers, waar is dat nou voor
nodig? Er zijn toch al genoeg vrouwen in de farmacie? Waar maken jullie je druk over? We
zijn toch allemaal genderneutraal? Gatver, feminisme! Om zomaar wat opmerkingen te
noemen die ik de laatste tijd naar mijn hoofd geslingerd krijg.
Hoewel ik er soms wat moe van word om NOVA te moeten verdedigen, voel ik me gesteund
door de ontwikkelingen om ons heen. Zo komt het vrouwenquotum in de top van het
bedrijfsleven er dan toch. Ook is de loonkloof onlangs weer eens onderzocht. De
ontluisterende conclusie: het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen die hetzelfde
werk doen is alleen maar toegenomen. Ik ben benieuwd hoe dat onder apothekers is.
Er is ook goed nieuws. De persoon van het jaar 2019 is volgens Time Magazine een jonge
vrouw: Greta Thunberg. In Nederland is hoogleraar en cardioloog Angela Maas uitgeroepen
tot meest invloedrijke vrouw van het jaar. Zij zal het thema ‘Vrouwen en Gezondheid’
nadrukkelijk op de politieke agenda zetten. En NOVA gaat haar daarbij steunen. Een
vereniging die meedenkt en meedoet: weer een beleidsdoel binnen ons bereik.
Lees in deze nieuwsbrief alles over de volgende zaken:
• Verslag Symposium Vaccineren, onze zorg?!
• Terugblik EWPM Dresden
• Anticonceptie in het basispakket
• Nieuwe actieve leden gezocht!
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Symposium ‘Vaccineren, onze zorg’ groot succes
Met ruim 50 deelnemers die naar de
Gertrudiskapel in Utrecht waren
gekomen hebben we een mooi
symposium beleefd. De verschillende
sprekers hebben ons inzicht verschaft
in de vraagstukken rond
vaccinatiezorg. Centrale vraag was
welke rol apothekers kunnen spelen
om de vaccinatiegraad te helpen
verhogen. Zelf vaccineren is daarbij
een serieuze optie. De deelnemers van
het symposium zijn er klaar voor,
getuige de opgestoken groene kaarten
bij de naar voren gebrachte stellingen.
Alle haken en ogen van het vaccineren werden volop bediscussieerd door middel van een
levendige interactie met de zaal, waarin ook mannelijke apothekers ruim vertegenwoordigd
waren. Via de aanwezigheid van D66-Tweede Kamerlid Antje Diertens hebben we het signaal
aan de politiek kunnen afgeven, dat apothekers actief betrokken willen zijn bij de
vaccinatiezorg. Aan de KNMP, die ons symposium ondersteunde, de taak om de positieve
energie uit de NOVA om te zetten in beleid voor de hele beroepsgroep. Symposium gemist?
Lees het inhoudelijke verslag op onze site.
EWPM Dresden 2019: een juweeltje
In het weekend dat de wereld werd
opgeschrikt door mogelijk de grootste
kunstroof van de geschiedenis uit het
Grünes Gewölbe Museum in Dresden
kwamen de Europese vrouwelijke
apothekers nietsvermoedend in deze
prachtige stad bijeen voor hun jaarlijkse
meeting. Met een sterke Nederlandse
delegatie van 7 NOVA-leden (en een
aantal van hun partners) kunnen we
terugkijken op een zeer geslaagd
programma. De inhoudelijke bijdragen
rond het thema Interdisciplinaire
Samenwerking gaven een interessant
inkijkje in de ontwikkelingen van
farmaceutische zorg in de diverse
landen. Zo konden we jaloers zijn op het
project ‘Sore throat service’ uit Wales,
waar apothekers advies geven over zere
keel en zo nodig een antibioticum
voorschrijven. Het resultaat van de
voorschrijvende apothekers: minder
onnodig antibioticumgebruik dan
wanneer patiënten met dezelfde
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klachten naar de huisarts gaan. Verder konden we trots zijn op onze eigen Remco Bakker,
Data Protection Officer van Brocacef, die een flitsende presentatie hield over
gegevensbescherming. De Europese vrouwen hingen aan zijn lippen. Boven alles is het leukste
van zo’n uitje het informele gedeelte waarin je elkaar boven een goed gevulde bierpul en
‘Tulpen uit Amsterdam’ zingend pas echt leert kennen en ondertussen meer inspiratie over je
vak opdoet dan je van tevoren voor mogelijk had gehouden. Veel dank weer aan Linda de
Graaf voor de organisatie. Voor wie er niet bij was: ga volgend jaar mee naar EWPM 2020 in
Roemenië!

Op de bres voor anticonceptie
De anticonceptiepil is al vaker de sluitpost geweest van het basispakket. Dan weer erin, dan
weer eruit. In het verre verleden hebben NOVA-leden, onder aanvoering van good old Guusta
Huizer, zich met succes sterk gemaakt voor een drempelloze beschikbaarheid van de pil voor
alle vrouwen. In 2011 werd de pil er echter weer uitgeknikkerd en sindsdien geldt het ‘eigen
verantwoordelijkheid’-argument: vrouwen van 21 jaar en ouder worden geacht de pil zelf te
kunnen betalen. Een motie van Lilianne Ploumen om de pil terug in het pakket te krijgen werd
onlangs verworpen. Toch is de anticonceptiegeest weer uit de fles. Anticonceptie wordt
gezien als gezamenlijke verantwoordelijkheid van de maatschappij die niet voor rekening en
risico van alleen vrouwen mag
komen. De Clara Wichman
Stichting vindt dat anticonceptie
voor iedereen gratis moet zijn
en start hierover een rechtszaak
tegen de Staat. Op voorspraak
van de Grandes Dames van de
farmacie Guusta Huizer en
Wilma Göttgens heeft NOVA
zich samen met de meer dan 50
lidorganisaties van de
Nederlandse Vrouwen Raad
achter dit initiatief geschaard.

Goed voornemen: word actief binnen NOVA
Zoals je ook in deze nieuwbrief weer hebt kunnen lezen timmert NOVA aan de weg als actief
netwerk voor vrouwelijke apothekers. Voor een kleine vereniging hebben we al veel weten te
bereiken. Binnen de NOVA weet iedereen zich welkom om mee te doen aan onze activiteiten.
Daarbuiten laat NOVA flink van zich horen. Daar gaan we graag me door. Maar we zitten ook
te springen om leden die zich actief willen inzetten. In 2020 ontstaan twee vacatures in het
bestuur. Ben je enthousiast over NOVA en vind je het leuk om te besturen? Laat dat dan jouw
goede voornemen voor 2020 zijn! Stuur een email naar info@vrouwelijkeapothekers.nl om je
interesse kenbaar te maken. Je wordt met open armen ontvangen.
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